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 چکيده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت 

 باشد.ساختمانی اصفهان می

 نفر از پرسنل شرکت ساختمانی اصفهان بود. 03جامعه آماری تعداد 

 گیری به صورت تصادفی ساده بوده است.روش نمونه

 ده است.روش آماری بصورت تحلیل رگرسیون بو

سؤالی پرسش نامه رضایت  03سؤالی استرس شغلی و  03ابزار این پژوهش پرسش نامه 

 شغلی بوده است.

 نتایج این پژوهش نشان داد که استرس شغلی تاثیر معناداری بر رضایت شغلی دارد.

 .رگرسیون-رضایت شغلی-استرس شغلی اژگان کليدي:و
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 کهنه  صادق احمدي ده

 کارشناس ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 

  نام نویسنده مسئول:

  صادق احمدي ده کهنه

بررسی رابطه بين استرس شغلی و رضایت شغلی 

 هانپرسنل شرکت ساختمانی اصف
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 مقدمه
 سختی، معنی به بوده و متداول بسیاری میالدی هفده قرن در دارد، التین زبان در ریشه آن اصلی واژه که استرس یا روانی فشار

 نخست وهله در آن منظور و یافت تغییر بسیار و تالش زور نیرو، به آن معنی هجده قرن اواخر است. در رفته کار به محنت و فالکت دشواری،

 اوقات اغلب دارد. در وجود وظایف و افراد اکثر برای استرس از ایبهینه سطح  (.Blomhoff،1999) بود افراد یا فرد جسمی و ذهنی نیروی

موقتاً  افراد است زیاد بسیار استرس، میزان که دارد. هنگامی قرار خود حد باالترین در استرس، متوسط کم و مقادیر تحت شغلی عملكرد

 نیز استرس میزان که مقابل، هنگامی گردند. در عصبی و ناراحت یا و شده پریشانی و گیآشفت دچار است ممكن آنها زیرا شوند،می ناکارآمد

 میزان افزایش با که بود این بر اعتقاد گذشته گردند. درمی توجهبی امور به نسبت و شده کسل و انگیزه بی افراد باشدمی ناچیز و کم بسیار

 افزایش هنگام به عملكرد، که است این بر اعتقاد امروزه اما گردد شدید بسیار استرس میزان حتی اگر یابدمی افزایش فرد عملكرد استرس؛

 وریبهره با (منفی نامطلوب استرس که گردید مشخص شده انجام مطالعات از یكی یابد. درمی کاهش بیشتری سرعت با سطح استرس،

 نتیجه بدین دیگر ایمطالعه نشده. همچنین یافت استرس منفی برای ایبهینه سطح مطالعه؛ این در همچنین و باشدمی مرتبط ترپایین

 از بسیاری برای که است این داشت نظر در باید که اینكته گردد.می پیچیده حل مسائل مانع 3 زمانی فوریت نظیر منفی استرس که رسید

 حوادث ترسناك نظیر تهدیدکننده، رویدادهای و راحتینا و گردد. عصبانیتمی شغلی عملكرد افزایش به منجر و انگیزه، هیجان و چالش افراد،

 (.Durbin Andrew،1999گردند )می عملكرد کاهش منجر به معموال وحشتناك، و

 شود. زیرامی افراد روانی بر و فیزیكی ناگوار نتایج به منجر مزمن استرس دارد. بسیار اهمیت مدیران برای شغلی استرس از آگاهی

 در ویژه به تنش، تأثیر که دهدمی نشان شده های انجامافتد. بررسیمی مخاطره به دارند، اهداف پیشبرد در که سهمی و کارکنان سالمت

 شغل با مرتبط هایوضعیت گونه آن و زااسترس هایعامل شدن جمع هم توان رویمی را شغلی است. استرس شدیدتر مدیریت پرسنل

 (.2030نظردارند )دیویس، اتفاق آن دنبو زااسترس نسبت به افراد بیشتر که دانست

 فرد یك استرس به عالوه، دارد. سازمان بخشی براثر نامطلوب تأثیر و است کاری کم و کار از غیبت خدمت، ترك اصلی علت استرس

 (.2033اندازد )مورهد، خطر به را دیگران امنیت است ممكن

 

 گروهی و سازمانی زاياسترس عوامل
 رهبری گروه، هنجارهای گروه نظیر هایویژگی از است. بعضی طوالنی بسیار لیستی سازمانی، و گروهی زایاسترس عوامل حاوی لیست

 باشند. زااسترس گروه اعضای از بعضی برای توانندمی گروه، در قدرت مراتب سلسله و

 .دارد ریگیتصمیم فرایند در فرد نظرات و عقاید دانش، از استفاده میزان به اشاره مشارکت مشارکت:

 باشد. استرس تواند منشاءمی گروه یك اعضای بین یا و هاگروه میان ضعیف روابط وجود گروهی میان و گروهی درون روابط

 .باشد منبع استرس کارمندان از بسیاری برای تواندمی سازمان در سیاسی رفتار باالی سطوح 3 سازمانی: هایسیاست

 ارشد مدیریت بوسیله سازمان بیشتر یك شخصیت هستند متمایزی هایشخصیت دارای افراد، دهمانن نیز هاسازمانی: سازمان فرهنگ

 .شودمی داده شكل سازمان آن

چیست.  آنها کار در مورد مدیریت نظر و است چگونه آنها توسط شده انجام کار که بدانند مایلند افراد عملكرد: اکثر بارخور فقدان

 عملكرد، درباره اطالعات آوردن فراهم این که است خواهان این سازمان اگر و گردد فراهم افراد برای باید عملكرد بازخور به مربوط اطالعات

 .دهد انجام باز دو سویه و ارتباطی سیستم یك در کار را این باید باشد. داشته دنبال را به استرس کمترین

 سازمانی محیط ابعاد از آن دسته های،راه کار پیشرفته فرصت به وطمرب زایاسترس های: عواملراه کار پیشرفت برای ناکافی هایفرصت

 .گذارندمی وی، تأثیر هایراه کار پیشرفت کیفیت درباره فرد برداشت و ادراك بر که هستند

 پیش یبازنشستگ یا و محل خدمت تغییر کارکنان، کاهش یا اخراج طریق از انسانی منابع کاهش با اول امر این سازمان: کردنکوچك

 (.Ivancevich،2001باشد )می مرتبط موعد از

 :از عبارتند که است شغل با مرتبط اولیه زایاسترس عامل شش نیز استرس محیطی منابع

 شغل خود درونی عوامل 

 سازمانی هاینقش 

 دستان زیر و همكاران سرپرستان، با ارتباط نظیر کاری روابط 

 راهه کار توسعه به مربوط مسائل 

 آن سیاسی محیط و سازمان فرهنگ سازمان، جو و ساختار نظیر مانیساز عوامل 
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 خانوادگی مسائل با کار تداخل  

 

 شغلی رضایت
 آنجا از شغلی ارضاء شود. اهمیت شغلش با بایستی خوشحال کارمند یك و است کار کارمند یك خوشحال کارمند شودمی گفته اغلب

  .گذارنندمی محیط کاری در را خود بیداری ساعات از نیمی تقریباً افراد بیشتر که شودمی ناشی

 دارای گویدمی یك شخص دارند. وقتی خود شغل به نسبت افراد که مثبت هانگرش و احساسات حدی از است عبارت شغلی رضایت

 ارزش شغلش برای رد ودا کارش درباره خوبی دارد، احساسات دوست را شغلش واقعاً او که است مفهوم بدان این است باالتری شغلی رضایت

 قرار خوبی وضعیت در ذهنی توان و بدنی فیزیك نظر از باالتر، شغلی رضایت با که کارکنان دهدمی نشان تحقیقات نتایج است. قائل زیادی

 د. رضایتکنفراهم می است ارزشمند کارمند برای که را چیزی آن شغل زمینه و محتوا که است کارکنان ادراك شغلی نتیجه دارند. رضایت

 سالمت به زیادی کمك ملبت احساسی حالت است این فرد تجربه یا شغلی ارزیابی پیامد که است مطبوع با ملبت احساسی حالت یك شغلی

 و جذب به منجر که است مطلوب بسیار سازمانی جو کنندهمنعكس شغلی باالی رضایت سطر سازمانی، نظر کند. ازمی افراد روانی و فیزیكی

 Arnold). ،1988)شود می کنانکار بقاء

 

 شغلی رضایت بر موثر عوامل

 چهار در متغیرها که این است مرتبط شغلی رضایت با زیادی متغیرهای که دهدمی نشان شغلی رضایت زمینه در مختلف مطالعات

 است. بندیطبقه قابل گروه

 سازمانی عوامل 

 محیطی عوامل 

 کار ماهیت 

 فردی عوامل 

 

 شغلی رضایت عدم و یشغل رضایت پيامدهاي
 شود، تضمین فرد و ذهنی فیزیكی سالمت شود، متعهد سازمان به نسبت یابد. فرد افزایش فرد وریبهره شودمی باعث شغلی رضایت

 .ببیند سرعت آموزش به را شغلی جدید هایمهارت و باشد راضی زندگی از یابد. افزایش فرد روحیه

 .است نامطلوب بسیار کار در پایین روحیه که شودمی نانیکارک روحیه کاهش باعث شغلی رضایت عدم

 انجام را الزم اقدامات اولین فرصت در و بگیرند نظر زیر مستمر بطور را شغلی رضایت عدم و پایین روحیه عالئم که دارند وییفه مدیران

 از: عبارتند پایین روحیه هایشاخص از بعضی دهند.

 شود. فرد ظاهر مختلف هایشكل به است ممكن و دهدمی نشان را شغل از فرد ناخشنودی که است کلی شرایط یك تشویق تشویق:

 کاری شرایط از کند، دقتیبی کار در شود، فراموشكار شود، خواب آلوده کاری محیط در باشد، نداشته خود شغل به زیادی تمایل است ممكن

 .گذاردمی منفی تأثیر فرد ذهنی سالمت بر شرایط این همگی که باشد داشته کاری یا غیبت و شود حاضر سرکار دیر کند، شكایت

 دارد: یكی وجود غیبت کنند. دو نوعمی غیبت بیشتر احتماال دارند کمتری رضایت که کارکنانی دهد،می نشان کاری: مطالعات غیبت

 ارتباطی و است اجتناب قابل غیر که افتدمی قاتفا نشده بینیپیش حوادث و موجه دالیل سایر یا بیماری علت به که است ارادی غیر غیبت

 .است فرد شغلی رضایت عدم از ناشی که اختیاری است غیبت ندارد. دیگری شغلی رضایت با

 شغل برای فرد که دهدنشان می این است ناراضی کارش از فرد که آوردمی بوجود را باور این غیبت همانند کاری تأخیر کار: در تأخیر

 هایتلفن به بیشتر شود،می حاضر سرکار که هم دهد. وقتیاختصاص می خانه در استراحت به را خود اوقات بیشتر و نیست ئلقا اهمیتی خود

 رشته از که است آن نشانگر شودمی حاضر سرکالس دیر که دانشجویی نمونه است. بعنوان اتالف وقت پی در کلی طور به و پرداخته شخصی

 .است ناراضی خود داستا تدریس یا نحوه تحصیلی

 نظر از و بوده پرهزینه برای سازمان افراد نمودن جایگزین و شده سازمان عملیات در وقفه موجب کارکنان خدمت ترك خدمت: ترك

 متوسط حد از آن افراد شغلی رضایت میزان که سازمانی در واحدهای وفلدمن( آرنولد مطالعات است. براساس نامطلوب نیز اقتصادی و فنی

 یا و باشد شغلی رضایت عدم به مربوط و ارادی است ممكن خدمت ترك بود. البته خواهد باالتر کارکنان آن خدمت ترك نرخ است، ترینپای

 سفارشات فقدان کارخانه، مدرنیزه شدن از ناشی تواندمی خدمت ترك دیگر طرف است. از مدیر کنترل از خارج که باشد داشته دالیل شخصی
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 جدی طور به بایستی خدمت ترك موضوع مواردی چنین در اقتصادی باشد، دشوار وضعیت از ناشی کلی بطور و اولیه مواد ودکمب تولید، برای

 .پذیرد صورت اصالحی اقدامات دارد، که ضرورت جا هر و گرفته قرار رسیدگی مورد

 یك بعنوان آن به و اتحادیه ندارند در عضویت به تمایلی باال، شغلی رضایت با کارکنان که دهدمی نشان مطالعات اتحادیه: فعالیت

 به هااتحادیه فعالیت است. سطر گراییاتحادیه اصلی شغلی علت رضایت عدم دهد،می نشان که است در دست نگرند. شواهدینمی ضرورت

 عدم سطر اگر ولی شود بسنده شكایت به تنها است ممكن باشد، کمتر شغلی رضایت عدم چه سطر هر دارد بستگی شغلی رضایت عدم سطر

 .آورد فراهم را کارکنان اعتصاب موجبات است ممكن باشد، باالتر رضایت شغلی

 دارد وجود دهد. شواهدینشان می را رس زود بازنشستگی و شغلی رضایت ارتباط لن مك و اسمیت زودرس: مطالعات بازنشستگی

 خود کار به معطوف کمتر را خود ملبت هاینگرش دارند کنند، تمایلمی ار موعد از پیش بازنشستگی تقاضای که کارکنانی اینكه بر مبنی

 سطوح مشاغل به نسبت هستند، چالشی کاری هایفرصت دارای و دارند عالیتری های سازمانیپست که کارکنانی دیگر طرف بسازند. از

 .هستند زودرس بازنشستگی به دنبال کمتر ترپایین

 

  شغلی رضایت گيري اندازه

 هاسازمان از زیادی شغلشان است. تعداد از افراد ادراك از گرفته نشأت که دارند خود شغل مورد در افراد که است نگرشی شغلی یترضا

 شاخص شغلی رضایت سنجش برای معتبر ابزارهای از یكی .کنندمی استفاده سنجی نگرش از افراد شغلی رضایت سطوح تعیین برای

 محیط عوامل و همكاران سرپرست، ترفیع، هایفرصت پرداخت همچون شغل مختلف هایاز جنبه ناشی شغلی است. رضایت  JDIتوصیفی

 عمده عامل پنج JDI است. در محل شغلی مزایای و کاری شرایط کاری، گروه تعلق ها،رویه و هامشی خط سرپرستان، سبك کاری همچون

 از: عبارتند که هستند مطرح شغلی رضایت ابعاد بعنوان

  پرداخت در برابری و انصاف و دریافتی حقوق اخت: میزانپرد 

  :آوردمی فراهم مسئولیت پذیرش و آموزش برای را فرصت شغلی وظایف که حدی شغل. 

  پیشرفت برای دسترسی هایقابلیت ارتقاء: هایفرصت. 

  :کارکنان به توجه و عالقه دادن نشان برای سرپرست هایتوانایی سرپرست. 

  :هستند حمایتی و شایسته دوستانه، همكاران که حدی همكاران. 

  جامعه آماری: کلیه پرسنل شرکت ساختمانی 

 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند 03حجم نمونه تعداد 

 گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدندروش نمونه

 

 تجزیه و تحليل آماري
 ی از روش رگرسیون استفاده شده است.میانگین و در آمار استنباط درصد، فراوانی، در آمار توصیفی از

 

 بيان مساله
 آیا بین استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

 

 هدف پژوهش
 تعیین میزان استرس و رضایت شغلی است.

 

 فرضيه پژوهش
 استرس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر دارد.
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سوال  03محیط فیزیكی تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل  -0مسئولیت و  -5محدوده نقش،  -4دوگانگی نقش،  -0

 یرند.گیقرار م یابیده عبارت مورد ارز یب توسطهرکدام به ترت شده یادگانه  0ابعاد می باشد که 

 سوال اول. 23داد: وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می "بارکاری نقش"بُعد  -2

کند: یط کار ارزیابی مهای آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای محیتناسب میزان مهارت، تحصیالت و ویژگی "کفایتی نقشبی"بُعد  -0

 سوال دوم. 23

 سوال سوم. 23کند: های محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی میها، چشم داشتآگاهی فرد از از اولویت "دوگانگی نقش"بُعد  -0

د مورد ارزیابی قرار داده: روتضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار می "محدودة نقش"بُعد  -4

 سوال چهارم.  23

 سوال پنجم. 23سنجد: احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می "مسئولیت"بُعد  -5

 سوال ششم. 23کند: شرایط نامساعد فیزیكی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می "محیط فیزیكی "بُعد  -0

 

 گذاري و تفسير:شيوه نمره
 گاهیچه از گزینه،5 عبارت هر برایباشد: ای لیكرت به شرح زیر میدرجه 5گذاری پرسشنامه استرس شغلی اسیپو بر مبنای طیف نمره

 033تا  03شنامه بین. دامنه نمرات این پرساست شده گرفته نظر در امتیاز 5 اوقات برابر یشتربو  4=معموالً، 0=اغلب، 0ی=گاه، امتیاز 2 برابر

باشد. همچنین میزان استرس کلی در دهنده میزان باالی استرس وی میدر نوسان می باشد که نمرات باالتر آزمودنی در این پرسشنامه نشان

 گیرد:چهار طبقه به شرح زیر قرار می

 

 شيوه نمره گذاري -1جدول 

 امتیازات میزان استرس

 امتیاز 88تا  53 استرس کم

 248تا  233 استرس کم تا متوسط

 288تا  253 استرس متوسط تا شدید

 053تا  033 استرس شدید

 

 روایی و پایایی
 بازآزمایی شیوه به آن پایایی( روایی محتوایی این پرسشنامه بسیار مطلوب گزارش شده است و 0335طی پژوهش شریفیان و همكاران )

 محاسبه و گزارش شده است.98/3با  برابر آن نیز کرونباخ آلفای ضریب و محاسبه گردید بخشی رضایت سطح در

 

 پرسشنامه رضایت شغلی 
( در 2080، به نقل از میرزامحمدی و زاهدی، 2852) 0اولین بار توسط برافیلد و روث (MSQ) 2سوتاپرسشنامه رضایت شغلی مینه

آن را بررسی و اصالح نمودند  2803اویس و انگلند الفكویست در سال سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، د 233سوتا و با دانشگاه مینه

ای به صورت خیلی ناراضیم، ناراضیم، درجه 5ماده است که در یك مقیاس 03سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای 03و سواالت آن را به

است و کسب نمره باالتر به معنی  93تا  03شنامه بین شود. دامنه نمرات این پرسگذاری میتاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره

(. همچنین بر طبق بسیاری از مطالعات دو زیر مقیاس برای این پرسشنامه 2080داشتن رضایت شغلی بیشتر است )افخمی عقدا و همكاران،

 .(0320)مارتین و پروئنچا،  4و رضایت شغلی بیرونی 0وجود دارد که عبارتند از: رضایت شغلی درونی

                                                           
1 Minesota Job satisfaction quastionair 
2 Brafid & Roth 
3 Intrinsic 
4 extrinsic 
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 ها نمره بدهید:گذاری این پرسشنامه باید ابتدا در هر عبارت به ترتیب زیر به پاسخبرای نمره

  5خیلی راضیم: نمره 

  4راضیم: نمره 

  0تاحدودی راضیم: نمره 

 0ام: نمره ناراضی 

 2ام: نمره خیلی ناراضی 

( 0320ایت بیرونی بر اساس مقاله مارتین و پروئنچا )پس از این کار دو زیر مقیاس این پرسشنامه که عبارتند از رضایت درونی و رض

 گردد:به ترتیب زیر محاسبه می

 :03 -20 -22 –23 -8 -9 -3 -4 -0 -0 رضایت درونی 

 :28 -29 -23 -25 -24 -20 -20 -0 -5 – 2 رضایت بيرونی 

 گردد:ر می( به ترتیب زیر تفسی2080نمره کل پرسشنامه نیز بر اساس مقاله )افخمی عقدا و همكاران، 

 :43تا  03نمره  رضایت شغلی پایين 

 :30تا  49 رضایت شغلی متوسط 

 :233تا  33نمره  رضایت شغلی باال      

 

 

 فرضيه
 بین استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 استرس شغلی بر رضایت شغلیثير متغير أرگرسيون ت -2جدول 

 sigداريسطح معنی Fآماره  ميانگين مربعات ديزاآدرجه  مجموع مربعات منبع تغييرات

 240/3 2 240/3 رگرسيون

 09 840/3 باقی مانده 343/3 020/4
304/3 

 08 380/2 کل

 

است که با  020/4برابر با تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی برای بررسیF کنید مقدار آزموناهده میمش 0 همانطوری که در جدول

 دار و تأثیرگذار است.معنی استرس شغلی بر رضایت شغلی گیریم که نتیجه می  sig=0.047 0.05 >داری یتوجه به سطح معن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.rassjournal.ir/


 1 -11  ، ص1317 بهار، 13رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 گيرينتيجه

 استرس شغلی بر رضایت شغلیثير أداري ضرایب رگرسيونی تمعنی -3جدول

 داریح معنیسط tآماره  ضرایب رگرسیونی استاندارد شده انحراف استاندارد ضرایب رگرسیونی 

 333/3 340/4  280/3 380/3 عرض از مبدا

 343/3 339/0 005/3 309/3 242/3 استرس شغلی

 
است که با  339/0برابر با  tاست با مقدار آماره  242/3β استرس شغلی بر رضایت شغلی برابر با تأثیر ضریب رگرسیون 0 در جدول

تواند میزان می استرس شغلی دهد کهمعنادار است و نشان می %35/3خطای در سطح   sig=0.047 < 0.05داریتوجه به سطح معنی

یید أبنابراین با ت .شودمی رضایت شغلی موجب افزایش سطحاسترس شغلی  بینی نماید. یعنی افزایشرا به طور مثبت پیش رضایت شغلی

 ، که متغیرY=0.793+0.141X برابر است با ی خط رگرسیونمحیط کار معادله دررضایت شغلی بر استرس شغلی ثیر أداری تمعنی

Y و رضایت شغلیX کنیم.در ادامه نمودار خط رگرسیون را مشاهده می است. استرس شغلی 

 

 پيوست 

 OSIPOWپرسشنامه استرس شغلی 

 سواالت

اه
چگ

هي
 

ی
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گ
 

ب
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ا
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شت

بي
 

      را انجام دهم. رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعددی از من انتظار می -2

      های شغلی من رو به افزایش است. کنم مسئولیتاحساس می -0

      ام. در محیط کار از من انتظار انجام کارهایی را دارند که هرگز برای آنها آموزش ندیده -0

      من مجبورم وظایف مربوط به محیط کار را در منزل انجام دهم.  -4

      باشد. ر خود همه امكانات در دسترسم میبرای انجام کا -5

      باشد. زمان انجام کارهای من محدود می -0

      دهم دارم. کنم صالحیت آنچه را انجام میاحساس می-3

رود خواهد کمك بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من میدلم می-9

 باشد. 

     

      ند کارهای مختلفی را که از اهمیت یكسان برخوردارند همزمان انجام دهم. کلم ایجاب میشغ-8

      رود که بیشتر از حد معقول کار انجام دهم. از من انتظار می -23

      باشد. های من منطبق میکنم کار من با عالیق و مهارتاحساس می -22

      همانگونه که انتظار داشتم در حال پیشرفت هستم. کنم که در حرفه خود احساس می -20

      ام. از کار خسته شده -20

      باشم. کنم که در کار خود دارای مسئولیت کافی میاحساس می -24

      گیرد. استعداد من در محیط کار مورد استفاده قرار می -25

      شغل من آینده خوبی دارد.  -20

      کند. از نظر موفقیت و مطرح بودن در جامعه مرا ارضا میشغل من  -23

      های من بیش از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد. کنم تواناییاحساس می -29

      آموزم. های جدیدی را میدر محیط کار مهارت -28

      تر از توانایی من است. باید وظایفی را انجام دهم که پایین -03

      کنم. در مورد عملكرد خود از سوپروایزر و مسئول بازخوردهای مناسب دریافت می -02

      آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است.  -00
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      در محیط کار خود در مورد آنچه باید انجام دهم تردید دارم.  -00

      دانم اولویت با کدام است. شوم میوقتی با کارهای مختلف مواجه می -04

      دانم آن را از کی شروع کنم. شود میوقتی پروژه جدیدی به من محول می -05

      خواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست. سوپروایزر از من می -00

      بگذرانم. دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار چگونه دقیقاً می -03

      های شغلی من برایم روشن است. اولویت-09

      کنم که مسئولم انتظار دارد وقتم را چگونه بگذرانم.کامالً درك می -08

      شناسم. شوم میاصولی را که بر اساس آن ارزشیابی می -03

کنم صحیح است احساس تضاد می بین آنچه مسئولم از من انتظار دارد انجام دهم و آنچه خود فكر -02

 کنم. می

     

      ام. های محل کار گرفتار شدهکنم بین ناهماهنگیاحساس می -00

      باشند. دستوردهندگان من بیش از یك نفر می -00

      دانم در سازمان در چه جایی مناسب هستم. می -04

      ی دارم. دهم احساس خوبدر مورد کارهایی که انجام می -05

      های متضادی در مورد کارهایی که باید انجام دهم دارند. سوپروایزرهای من ایده -00

      های کاری کار کنم. های مختلف حوزهکند که با افرادی از گروهشغل من ایجاب می -03

      برد. در محیط کار من مشخص است چه کسی کارها را پیش می -09

      ام. های محیط کار خود را تقسیم کردهئولیتمن مس -08

      ها یا واحدهای کاری مخالفم. من اغلب با افراد سایر گروه -43

      دهم در تماسم. کنم در طی روز با افراد زیادی بیش از آنچه که ترجیح میاحساس می -42

      اند. من به وجود آورده کنم که دیگران برایمن وقت کاری خود را صرف مشكالتی می -40

      باشم. تر از خود میهای پایینمن مسئول رفاه رده -40

      نگرند. همكاران من به من به عنوان یك رهبر می -44

      باشم. های دیگران هم میمن در محیط کار مسئول فعالیت -45

      کنند. می من نگران صحت انجام کار افرادی هستم که با من کار -40

      های مهمی را بگیرم. کند که تصمیمشغل من ایجاب می -43

      تواند برای دیگران مضر باشد. اگر در محیط کار اشتباهی از من سر بزند نتایج آن می -49

      ام نگرانم. های شغلیمن در مورد انجام مسئولیت -48

      م دوست دارم. کنها کار میافرادی را که با آن -53

      در محیط کار خود در معرض سر و صدای زیادی قرار دارم.  -52

      در محیط کار خود در معرض رطوبت زیادی قرار دارم.  -50

      در محیط کار خود در معرض گرد و خاك زیادی قرار دارم. -50

      دارم. در محیط کار خود در معرض حرارت زیاد یا حرارت کم قرار -54

      در محیط کار خود در معرض نور نامناسب قرار دارم. -55

      شغل من از نظر فیزیكی خطرناك است.  -50

      برنامه کار من نامنظم است.  -53

      در محیط کار خود در معرض بوهای ناخوشایند قرار دارم.  -59

      ارم. در محیط کار خود در معرض مواد سمی قرار د -58

      در کار خود منزوی هستم.  -03
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 پرسشنامه رضایت شغلی

 (MSQسوتا )پرسشنامه رضایت شغلی مينه
 تان با عالمت زدن ضربدر در زیر هر گزینه پاسخ دهید.لطفاً به سواالت زیر درباره شغل
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      من از شغل فعلی به خاطر پر کردن تمام ساعات کارم..... 2

      توانم به تنهایی )به صورت مستقل( کار کنم.....من از شغل فعلی خود به خاطر اینكه می 0

0 
توانم کارهای متفاوتی )غیریكنواختی( انجام من از شغل فعلی خودم به خاطر اینكه می

 دهم.....

     

4 
کنم یك فرد ارزشمند در اجتماع ن از شغل فعلی خود به خاطر اینكه احساس میم

 باشم.....می

     

      من از شیوه برخورد مافوقم..... 5

      هایش.....گیریهای( مافوقم در تصمیممن از لیاقت )شایستگی 0

3 
من از شغل فعلی خود، کند.... من از شغل خودم که مرا به انجام کاری برخالف وجدانم نمی

 که شغل ثابت )بادوام( است.....

     

      من از شغل فعلی خود، که شغلی ثابت )بادوام( است..... 9

      من از شغل فعلی خودم به خاطر فراهم کردن فرصتی برای انجام خدمت به دیگران.... 8

23 
یگران بگویم که چه کاری من از شغل فعلی خودم در فراهم کردن فرصتی برای اینكه به د

 را انجام دهند.....

     

      های خود استفاده کنم....توانم از تواناییمن از شغل فعلی خودم به خاطر اینكه می 22

      های اجرایی اداره.....من از مقررات و روش 20

      دهم.....من از میزان حقوق و میزان کاری که برای آن انجام می 20

      هایی که برای پیشرفت در این کار برایم وجود دارد.....من از فرصت 24

      من از اظهار نظر درباره کار خود..... 25

      های مورد نظرم در انجام وظایف استفاده کنم.....توانم از روشمن از اینكه می 20

      من از شرایط کاری خود..... 23

      ارانم با یكدیگر.....من از نحوه برخورد همك 29

      شود.....من از تحسینی که به خاطر عملكرد خوبم از من می 28

      من از احساس موفقیت ناشی از انجام دادن کارم..... 03
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